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Είμαστε όλοι ίσοι: ανθρώπινα δικαιώματα, 

μετανάστευση και ένταξη 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 

γνώσεις μαθητών 

Βασικές γνώσεις της έννοιας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

Μαθησιακοί στόχοι Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, με έμφαση στη μετανάστευση και την 

ένταξη. 

Καλή γνώση του Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά τη 

Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες.  

Γνώση για την Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Μαθήματα  Πολιτικές επιστήμες, Δίκαιο, Ιστορία 

 

Προτεινόμενη Ηλικία  10 -14 (χρησιμοποιήστε αυτήν την ακολουθία ως 

μια πολύ απλή εισαγωγή στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τους σχετικούς όρους), 15-18 

(χρησιμοποιήστε αυτήν την ακολουθία στα 

μαθήματα Δικαίου και Πολιτικής αγωγής για να 

κατανοήσουν καλά οι μαθητές τη Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) 

Διάρκεια παιδαγωγικής 

ακολουθίας 

60 – 90  

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα 

Ομαδική δραστηριότητα (θα πρέπει να χωρίσετε 

τους μαθητές σε ομάδες των 3 ή 4)  
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Αναμενόμενα αποτελέσματα Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια 

ομαδική παρουσίαση βασισμένη στα βίντεο του 

παιχνιδιού. 

Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν (με την 

επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων)   

Κριτική σκέψη, έρευνα 

Εύρος τιμών του παιχνιδιού  Δωρεάν βίντεο 

Δραστηριότητες επέκτασης / 

διαφοροποίησης (στο τέλος 

της ακολουθίας) 

Αυτή η παιδαγωγική ακολουθία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα Νομικής ή Πολιτικής 

αγωγής, με έμφαση στη μετανάστευση και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, θα μπορούσε 

επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα πολιτικής 

φιλοσοφίας για να συζητηθεί η έννοια του έθνους, 

του κράτους, της εθνικότητας, της ιθαγένειας κ.λπ. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτή η ακολουθία 

χρησιμοποιείται για την προώθηση του 

ανθρωπισμού και την καταπολέμηση του 

ρατσισμού.  

Συμβουλές για μικρότερη 

διάρκεια: 

 

Για να κάνετε την ακολουθία αυτή πιο σύντομη, θα 

μπορούσατε να προβάλετε στους μαθητές σας μόνο 

μερικά από τα βίντεο που προσφέρονται, ή να τους 

αναθέσετε ένα συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση, 

π.χ. την έννοια της Ιθαγένειας, αντί να τους 

προτείνετε διάφορα θέματα για ομαδική συζήτηση. 
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Επιπλέον πληροφορίες 

 

Όλα τα βίντεο περιλαμβάνουν αγγλικούς 

υπότιτλους, ενώ μπορείτε επίσης να 

χρησιμοποιήσετε τους αυτόματα μεταφρασμένους 

υπότιτλους για άλλες γλώσσες, εάν αυτό είναι 

απαραίτητο. Επιπλέον, θα μπορούσατε να δώσετε 

στους μαθητές σας μια σαφή εξήγηση για κάθε 

βίντεο, ή να μοιραστείτε το σενάριο και τους 

διαλόγους των βίντεο στα ελληνικά με τους μαθητές 

σας εκ των προτέρων. 

 

Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την 

παιδαγωγική ακολουθία 

 

• Βήμα 1 – Παρουσίαση του βιντεοπαιχνιδιού στην τάξη (10 λεπτά) 

 

Αυτή η ακολουθία θα εξερευνήσει το βιντεοπαιχνίδι Life is Strange 2 (μτφ. «Η ζωή 

είναι περίεργη»). Αυτό το βιντεοπαιχνίδι κυκλοφόρησε το 2018 και ασχολείται κυρίως 

με την έννοια της φυλής (Hernandez, 2020). Είναι ένα πολύ ρεαλιστικό παιχνίδι που 

δείχνει πώς ο ρατσισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία μας. Αυτή η ακολουθία 

έχει στόχο να δώσει ένα αντιρατσιστικό μήνυμα στους μαθητές και να τους δείξει ότι 

είμαστε όλοι ίσοι.  

 

Life is Strange 2:  

Στο Life is Strange 2, ο παίκτης ακολουθεί την ιστορία δύο αδερφών, του Σον (Sean) 

και του Ντάνιελ (Daniel), καθώς προσπαθούν να περάσουν από τις ΗΠΑ στο Μεξικό 

για να πάνε στο Πουέρτο Λόμπος (Puerto Lobos), την πατρίδα του πατέρα τους. Η 

ιστορία ξεκινά όταν μετά από ένα ατύχημα, ο πατέρας τους πυροβολείται και τα δύο 
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αγόρια γίνονται φυγάδες. Ο παίκτης μπορεί να παίξει μόνο ως ο Σον και η κύρια 

ευθύνη του είναι να προσέχει τον Ντάνιελ καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Ο 

Σον και ο Ντάνιελ συναντούν πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, 

κάποιους που τους βοηθούν και κάποιους που προσπαθούν να τους 

χρησιμοποιήσουν. Ο παίκτης καλείται να βοηθήσει τα δύο αγόρια να φτάσουν στον 

προορισμό τους, που είναι τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Στα σύνορα, ο παίκτης καλείται 

να κάνει μια τελική επιλογή: να περάσει τα σύνορα ή να παραδοθεί. Για να περάσει τα 

σύνορα, ο Ντάνιελ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις τηλεκίνησης του για να 

σκοτώσει τους αστυνομικούς. Αν παραδοθούν, θα χωριστούν και ο Σον θα καταλήξει 

στη φυλακή (Life is strange 2, 2018). 

 

• Βήμα 2 –  Προβολή βίντεο του παιχνιδιού (25 λεπτά) 

 

Σε αυτό το βήμα, θα διερευνήσουμε τους ορισμούς της ιθαγένειας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του ρατσισμού μέσα από τις εμπειρίες του Σον και του Ντάνιελ στο 

βιντεοπαιχνίδι Life is Strange 2. Μπορείτε να δείξετε μερικά βίντεο στην τάξη και να 

ζητήσετε από τους μαθητές σας να σκεφτούν τι θα έκαναν σε κάθε περίπτωση. Οι 

μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν γιατί πρέπει να βοηθήσουν τους κεντρικούς 

χαρακτήρες και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Θα 

μπορούσατε επίσης να ζητήσετε από τους μαθητές σας να γράψουν τι συναισθήματα 

νιώθουν μετά από κάθε βίντεο και να χρησιμοποιήσουν τις σημειώσεις τους ως 

έμπνευση όταν θα δημιουργούν τις παρουσιάσεις τους.  
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Βίντεο για προβολή στην τάξη: 

• https://youtu.be/eMI7TYqkem4?t=133 (έως το λεπτό 2.37) – ο θάνατος του 

πατέρα του Ντάνιελ και του Σον 

• https://youtu.be/X2DNfRwG8I4?t=110  – Ο Ντάνιελ μαθαίνει ότι ο πατέρας 

του είναι νεκρός 

• https://www.youtube.com/watch?v=KRH4xU6BdQY (2:42 – 3.11, 5:20 – 6:35) – τα 

αδέρφια περνούν τα σύνορα: αυτή είναι η τελική απόφαση του παίκτη, ο 

οποίος καλείται να αποφασίσει αν τα αγόρια πρέπει να περάσουν τα σύνορα ή 

να παραδοθούν. Ξέρουν ότι αν παραδοθούν, θα χωριστούν και ο Σον θα πάει 

φυλακή για κάτι που ήταν ένα ατύχημα. Αν αποφασίσουν να περάσουν τα 

σύνορα, ο Ντάνιελ θα πρέπει να σκοτώσει τους αστυνομικούς με τις δυνάμεις 

τηλεκίνησης του. Οι μαθητές θα πρέπει να συζητήσουν τι θα διάλεγαν και να 

αιτιολογήσουν την απόφασή τους στην τάξη. Θα πρέπει να τους επισυμάνετε 

ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση.  

• https://www.youtube.com/watch?v=DxMXOyFlItw (23:19 – 26:12, 29:25 – 30:22) – 

Τα αδέρφια παραδίδονται στην αστυνομία: και πάλι, αυτή είναι η τελευταία 

σκηνή. Σε αυτό το βίντεο, ο παίκτης επέλεξε να παραδοθεί και ο Σον πήγε 

φυλακή. Βλέπουμε τα δύο αδέρφια να επανενώνονται, 15 χρόνια μετά τα 

γεγονότα στα σύνορα.  

 

  

https://youtu.be/eMI7TYqkem4?t=133
https://youtu.be/X2DNfRwG8I4?t=110
https://www.youtube.com/watch?v=KRH4xU6BdQY
https://www.youtube.com/watch?v=DxMXOyFlItw
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• Βήμα 3 – Ομαδικές παρουσιάσεις (30-45 λεπτά) 

 
Σε αυτό το στάδιο, ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν στις ομάδες τους και να 

δημιουργήσουν μια παρουσίαση για την υπόλοιπη τάξη. Θα ήταν καλύτερα εάν κάθε 

ομάδα παρουσίαζε ένα διαφορετικό θέμα. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία για μια ζωντανή 

και συναρπαστική συζήτηση στην τάξη. Θα πρέπει να δώσετε μια λίστα ερωτήσεων σε 

κάθε ομάδα. Κατά τη δημιουργία των παρουσιάσεών τους, οι μαθητές θα πρέπει 

επίσης να κάνουν την έρευνά τους σχετικά με τους ορισμούς που θα παρουσιάσουν 

(ιθαγένεια, ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ.) και να χρησιμοποιούν τα βίντεο που τους 

δείξατε για να εξετάσουν κριτικά αυτούς τους όρους ή ως έμπνευση για τις 

παρουσιάσεις τους. Για παράδειγμα, εάν οι μαθητές κάνουν μια παρουσίαση για την 

ιθαγένεια, θα πρέπει να δώσουν τον νομικό ορισμό του όρου και, στη συνέχεια, θα 

μπορούσαν να αναφερθούν στον Σον και τον Ντάνιελ για να ασχοληθούν κριτικά με 

τον όρο.  

 

Θέματα και ερωτήσεις για κάθε ομάδα:  

Α. Ιθαγένεια και εθνικότητα   

• Ορίστε τον όρο ιθαγένεια.  

• Ορίστε τον όρο εθνικότητα. 

• Είναι η ιθαγένεια ανθρώπινο δικαίωμα;  

• Μπορείτε να προσδιορίσετε τρία δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της 

χώρας σας;  

• Προσδιορίστε περιστάσεις υπό τις οποίες παραβιάζονται τα δικαιώματα 

ορισμένων πολιτών. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Μπορείτε να σκεφτείτε 

τρόπους για να αποτραπεί κάτι τέτοιο;  

 

Β. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• Τι είναι η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;  
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• Γνωρίζετε πότε υιοθετήθηκε επίσημα;  

• Ποια δικαιώματα θεωρείτε ως τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα;  

• Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς κάποια από τα δικαιώματά 

σας;  

 

Γ. Καταπολέμηση του ρατσισμού  

• Γνωρίζετε τον όρο διαφορετικότητα; Μπορείτε να δώσετε έναν ορισμό;  

• Τι είναι η πολιτιστική πολυμορφία και γιατί είναι σημαντική;  

• Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική πολυμορφία; 

• Τι είναι ο ρατσισμός; Έχετε αντιμετωπίσει ή δει κάποια μορφή 

ρατσισμού;  

• Μπορείτε να εξηγήσετε τον όρο διάκριση;  

• Προσδιορίστε τους κύριους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του ρατσισμού.  

 

• Βήμα 4 – Συζήτηση στην τάξη και συμπεράσματα (10 λεπτά) 

 
Σε αυτό το στάδιο, η τάξη θα συζητήσει τις βασικές έννοιες που έχουν εντοπιστεί σε 

προηγούμενα στάδια. Το κύριο θέμα της συζήτησης θα πρέπει να είναι η 

μετανάστευση και η ένταξη, οι μέθοδοι αντιμετώπισης του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας και η νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι το τέλος αυτού του 

μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν αναπτύξει μια βασική κατανόηση της πολιτικής 

έννοιας όρων όπως η ιθαγένεια, η εθνικότητα, η μετανάστευση και η ένταξη. Οι 

μαθητές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν για τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και τη σημασία της. Αυτή η παιδαγωγική ακολουθία έχει στόχο να δώσει 

ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού και να εξηγήσει στους μαθητές ότι είμαστε όλοι 

άνθρωποι και είμαστε όλοι ίσοι.  
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Ερωτήσεις για να κατευθύνουν τη συζήτηση:  

• Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

• Ποια είναι τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη γνώμη σας; 

• Ποιος έχει ανθρώπινα δικαιώματα;  

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ιθαγένειας και της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;  

• Ποιος είναι ο ορισμός της μειονοτικής ομάδας;  

• Γνωρίζετε περιστάσεις που δημιουργούν μειονοτικές ομάδες σε έναν 

πληθυσμό; 

• Συζητήστε τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε τον 

ρατσισμό.  
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